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ELIMINACJE SZKOLNE 2022 

Blok: Produkcja roślinna 

  

1. Łacińska nazwa tantnisia krzyżowiaczka brzmi: 

a\. Heterodera schachtic                                            b\. Plutella xylostella  

c\. Ditylentus destructa                                             d\. Leptinotarsa decemlineata 

2. Błękitno-zielona barwa pochewki liściowej w fazie kiełkowania jest charakterystyczna dla: 

a\. pszenżyta                                                                b\. owsa 

c\. żyta                                                                         d\. jęczmienia 

3. Ziarno pszenicy do celów wypiekowych powinno się charakteryzować liczbą opadania:  

a\. 50-120                                                                   b\. 130-200       

c\. 220-290                                                                 d\. 300-370 

4. Roztwór którego z nawozów azotowych powoduje najmniejsze uszkodzenia liści i stąd jest 

najbardziej zalecany do nawożenia dolistnego: 

a\. mocznika                                                                 b\. siarczanu amonu     

c\. saletry amonowej                                                     d\. saletrzaku 

5. Czekoladowa plamistość poraża głownie liście: 

a\. bobiku                                                  b\. gryki      

c\. lnu                                                        d\. kukurydzy 

6. Powierzchnia uprawy soi w Polsce w 2022 roku (według ARiMR) wynosiła około:  

a\. 12 tys. ha                                                                b\. 48 tys. ha 

c\. 96 tys. ha                                                                d\. 202 tys. ha 

7. Do roślin charakteryzujących się rodzajem fotosyntezy C4 uprawianych w Polsce należą: 

a\. kukurydza i proso                                               b\. len i groch 

c\. owies i żyto                                                        d\. proso i gryka 

8. Rolnice żerujące na zbożach to: 

a\. chrząszcze                                                          b\. muchówki      

c\. pluskwiaki równoskrzydłe                                 d\. motyle 

9. Gdy liście siewek buraka mają czerwieniejące brzegi to jest to objaw niedoboru: 

a\. boru                                                                b\. manganu      

c\. siarki                                                               d\. fosforu 

10. Osiewnik rolowiec to szkodnik: 

a\. ziemniaka                                           b\. kukurydzy 

c\. rzepaku                                               d\. buraka cukrowego 

11. Spośród wymienionych, najbardziej wartościową trawą występującą na użytkach zielonych 

jest: 

a\. stokłosa bezostna                                              b\. drżączka średnia     

c\. kostrzewa trzcinowa                                          d\. kostrzewa łąkowa 

12. Narośla na różnych częściach kukurydzy to objawy: 

a\. głowni guzowatej                                            b\. parcha pruszystego 

c\. rizoktoniozy                                                    d\. mączniaka rzekomego 

13. Czerń krzyżowych to choroba atakująca rośliny:  

a\. ziemniaka                                           b\. kukurydzy 

c\. rzepaku                                              d\. buraka cukrowego 

14. Jeżeli pestycyd posiada formę użytkową koncentratu rozpuszczalnego w wodzie to nazwa 

preparatu będzie zawierała litery: 

a\. KR                                                                    b\. SL 

c\. SP                                                                    d\. WS 

15. Który z wymienionych preparatów nie jest adiuwantem: 

a\. Olmaks 92 EC                                                                    b\. Boogie XPRO 400 EC 

c\. Olbras 88 EC                                                                      d\. T-Fungin 75 SL 

16. Kwiatostanem  u ostrożenia polnego jest: 

a\. grono                                                                           b\. wierzchotka 

c\. główka                                                                         d\. koszyczek 

 



17. Nasion facelii błękitnej uprawianej w poplonie ścierniskowym wysiewa się na 1 ha:  

a\. 10 kg                                                                  b\. 15 kg 

c\. 20 kg                                                                  d\. 30 kg 

18. Optymalne pH gleby dla owsa i ziemniaków wynosi: 

a\. 5,1-5,5                                                                    b\. 5,6-6,0         

c\. 6,6-7,0                                                                    d\. 7,1-7,5 

19. Stan gleby będący wynikiem pracy rolnika, określający jej zasobność w składniki 

pokarmowe i zdolność do zaspokajania potrzeb roślin to: 

a\. żyzność                                                               b\. produkcyjność 

c\. produktywność                                                   d\. urodzajność 

20. Ambicja, Argument i Bonanza to odmiany: 

a\. jęczmienia jarego                                                   b\. owsa      

c\. pszenicy ozimej                                                     d\. żyta      

21. Poker, Wulkan i Zuch to odmiany: 

a\. ziemniaka                                                               b\. pszenżyta ozimego     

c\. pszenicy ozimej                                                      d\. owsa      

22. Palermo, Panteon i Rotondo to odmiany: 

a\. ziemniaka                                                               b\. pszenżyta ozimego    

            c\. pszenicy ozimej                                                     d\. owsa      

23. Chaber bławatek jest chwastem charakterystyczny dla upraw: 

a\. ziemniaka                                             b\. żyta 

c\. rzepaku                                                 d\. buraka cukrowego 

24. Chloroza międzynerwowa na liściach ziemniaka to objaw niedoboru: 

a\. boru                                                                    b\. cynku 

c\. magnezu                                                             d\. manganu 

25. Niezdolność do wytwarzania pędów nasiennych w drugim roku wegetacji u roślin buraka 

cukrowego nosi nazwę:  

a\. pośpiechowatości                                                                b\. uparciuchowatości 

c\. ugorowości                                                                          d\. zatwardziałości 

26. Największą liczbą roślin na jednostce powierzchni charakteryzują się uprawy: 

a\. ziemniaka                                           b\. lnu włóknistego 

c\. gryki                                                   d\. buraka cukrowego 

27. Według skali BBA stosowanej w diagnostyce stadiów rozwojowych zbóż liczba 25 odpowiada 

fazie: 

a\. kiełkowania                                                           b\. krzewienia 

c\. kłoszenia                                                               d\. dojrzewania 

28. Gatunkiem charakterystycznym dla stanowisk zasobnych w węglan wapnia jest: 

a\. ostróżeczka polna                                            b\. komosa biała 

c\. perz właściwy                                                 d\. ostrożeń polny 

29. Uprawa tego samego gatunku na jednym polu przez kilka lat nosi nazwę: 

a\. wysycenie                                                               b\. jednorodność 

c\. monokultura                                                            d\. polimorfizm 

30. Stolon to pęd podziemny u: 

a\. ziemniaka                                           b\. kukurydzy 

c\. rzepaku                                               d\. buraka cukrowego 

31. Najmniejszą trwałością w runi spośród wymienionych traw charakteryzuje się: 

a\. wiechlina łąkowa                                                  b\. mietlica biaława    

c\. wyczyniec kolankowaty                                        d\. kostrzewa czerwona      

32. Przy braku okrywy śnieżnej i silnych wiatrach może dojść do: 

a\. wypszenia roślin                                                       b\. wysmalenia roślin       

c\. zwietrzenia roślin                                                     d\. przeziębienia roślin  



33. Siew nasion bez uprzedniego stosowania uprawek nosi nazwę siewu: 

a\. razowego                                                               b\. mieszanego 

c\. bezpośredniego                                                     d\. jednorazowego 

34. Rynchosporioza zbóż jest najbardziej niebezpieczna dla zasiewów:  

a\. gryki                                                                   b\. owsa 

c\. jęczmienia                                                          d\. kukurydzy 

35. Który z wymienionych gatunków jest gatunkiem obcopylnym? 

a\. koniczyna biała                                                      b\. łubin biały 

c\. pszenica                                                                  d\. ziemniaki 

36. Jednonasienne strąki są owocem u: 

a\. nostrzyka białego                                           b\. komonicy zwyczajnej 

c\. seradeli                                                           d\. lucerny mieszańcowej 

37. Tworzenie mieszańców, przez krzyżowanie osobników tego samego lub różnych gatunków, 

łączenie komórek somatycznych a także cząstek DNA lub RNA nosi nazwę: 

a\. hybrydyzacja                                                                   b\. mejoza 

c\. poliploidyzacja                                                                d\. embriogeneza 

38. Rośliny uprawiane bezpośrednio po zbiorze międzyplonu ozimego noszą nazwę: 

a\. plonu ubocznego                                                       b\. plonu dodatkowego 

c\. plonu wtórego                                                           d\. międzyplonu ścierniskowego 

39. Chwastem zawierającym trujący alkaloid – solaninę jest: 

a\. perz właściwy                                                               b\. wilczomlecz obrotny 

c\. chaber bławatek                                                            d\. psianka czarna 

40. Liście wyki mają budowę: 

a\. parzystopierzastą                                                          b\. dłoniasto-palczastą 

c\ trójdzielną                                                                      d\. lancetowatą 

41. Za ojczyznę gryki uważa się: 

a\ Amerykę Północną                                                    b\. Azję Środkową 

c\. Basen Morza Śródziemnego                                    d\. Afrykę 

42. Liczba miligramów KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych 

zawartych w jednym gramie badanego tłuszczu to: 

a\. liczba opadania                                                                   b\. liczba kwasowa 

c\. liczba zmydlania                                                                 d\. liczba jodowa 

43. Superfosfat potrójny granulowany zawiera: 

a\. 32% P2O5                                                                         b\. 40% P2O5 

c\. 48% P2O5                                                                         d\. 56% P2O5   

44. Próg ekonomicznego zagrożenia dla pędraków w uprawie buraka wynosi: 

a\. 1 sztuka na m
2
                                                            b\. 5 sztuk na m

2
   

c\. 20 sztuk na m
2
                                                            d\. 50 sztuk na m

2
   

45. Rośliną najbardziej nadającą się do uprawy w monokulturze jest: 

a\. pszenica ozima                                                              b\. ziemniak 

c\. kukurydza                                                                      d\. burak cukrowy 

46. W Polsce za początki ochrony gatunkowej roślin, uważa się przepisy jakie obowiązywały już 

w średniowieczu, a chroniące: 

a\. jodły                                                                 b\. buki 

c\. cisy                                                                   d\. dęby 

47. Zadarnione pasy o szerokości 2-5 metrów, mające na celu zmniejszenie skażenia wód w 

ciekach wodnych noszą nazwę stref: 

a\. buforowych                                                              b\. priorytetowych 

c\. ochronnych                                                               d\. zamkniętych 

48. Najintensywniejsze procesy deforestacji na świecie mają obecnie miejsce w: 

a\. Brazylii                                                                 b\. Indiach 

c\. Chinach                                                                 d\. Meksyku 

49. Wskaźnik opłacalności produkcji jest to stosunek  wartości produkcji do: 

a\. zysku                                                                 b\. dochodu      

c\. całkowitych kosztów produkcji                         d\. kapitału stałego i obrotowego  



50. Zabieg odwrotny do naliczania procentu składanego to:  

a\. inflacja                                                                 b\. deflacja 

c\. kondycjonowanie                                                 d\. dyskonto 

51. Decyzja organu administracji państwowej, dopuszczająca podmioty gospodarcze do 

prowadzenia działalności w danej dziedzinie to: 

a\. protekcja                                                         b\. akcyza 

c\. akredytywa                                                     d\. koncesja 

52. Relacja cen artykułów sprzedawanych przez dany podmiot do cen towarów kupowanych 

przez niego (cen środków produkcji) najczęściej obserwowane w zakresie handlu produktami 

rolnymi to: 

a\. spirala cen                                                      b\. nożyce cen 

c\. fixing cen                                                       d\. deflacja cen 

53. Osoba, która ustępuje czek lub weksel innej osobie to: 

a\. trasat                                                        b\. indosant 

c\. treser                                                        d\. indosariusz 

54. Który z wymienionych krajów nie był sygnatariuszem Traktatu Rzymskiego, na mocy 

którego utworzono EWG: 

a\. Luksemburg                                                           b\. Belgia 

c\. Dania                                                                      d\. Włochy 

55. Proces podnoszenia nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na jednostkę powierzchni 

nosi nazwę:  

a\. substytucji                                                                      b\. specjalizacji 

c\. korelacji                                                                          d\. intensyfikacji 

56. Zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą relacji cen dwóch dóbr wskutek 

zwiększenia (zmniejszenia) ceny jednego z nich nosi nazwę efektu: 

a\. substytucyjnego                                                   b\. wyparcia 

c\. wsparcia                                                               d\. dochodowego 

57. Krzywa jednakowego produktu będąca zbiorem możliwych kombinacji nakładu 

dwóch czynników produkcji, które pozwalają efektywnie wytworzyć daną wielkość produktu. 

nosi nazwę:  

a\. izobara                                                             b\. izohieta 

c\. izokwanta                                                        d\. izodata 

58. Struktura, w której komórki organizacyjne są ułożone w ściśle określonym porządku, według 

obowiązującej hierarchii. to struktura: 

a\. macierzowa                                               b\. liniowa 

c\. sztabowa                                                    d\. funkcjonalna 

59. Traktat z Maastricht został zawarty w roku: 

a\. 1989                                                          b\. 1992 

c\. 1997                                                          d\. 2004 

60. Jeżeli na rynku istnieje tylko jeden odbiorca dóbr lub usług i wielu producentów 

dostarczających te produkty, to mamy do czynienia z: 

a\. monopolem                                                   b\. monopsonem 

c\. oligopolem                                                    d\. monogamią 

 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Czynnik_produkcji
https://mfiles.pl/pl/index.php/Produkt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka_organizacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia

